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Es confirmen els riscos dels anorexígens
fenfluramina i dexfenfluramina
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En un número anterior explicàvem la retirada del
mercat de les especialitats que contenien els
anorexígens fenfluramina i dexfenfluramina, a cau-
sa del risc de lesions valvulars cardíaques i d�hiper-
tensió pulmonar (vegeu Butll Groc 1997; 10: 17-
20). En el moment de la retirada, l�FDA coneixia
144 casos de valvulopatia associada amb algun
anorexigen, dels quals un 77% eren simptomàtics.
Més preocupant era que en una sèrie de 283
usuàries d�anorexígens sense símptomes de
valvulopatia, un 33% presentaven ecocardiograma
anormal; això no obstant, aquest percentatge tan
alt no procedia d�un estudi controlat.

Durant l�any 1998 s�ha sabut també que els
laboratoris fabricants de fenfluramina i dexfen-
fluramina coneixien casos de lesions valvulars car-
díaques ocorreguts a Europa abans que es cone-
guessin els casos nord-americans i que no n�havien
informat l�FDA.1  Entre octubre de 1994 i juliol de
1997 el Centre Belga de Farmacovigilància havia
rebut 43 notificacions de valvulopaties en dones
que prenien anorexígens; la majoria eren asimpto-
màtiques i en 31 casos hi va haver confirmació
ecocardiogràfica.2

Recentment s�han publicat tres estudis que confir-
men l�existència d�aquest risc i afegeixen informació
sobre la seva incidència. El primer és un estudi de
cohorts que va mostrar que els pacients obesos
tractats amb algun anorexigen presentaven un risc
22,6 vegades superior d�insuficiència valvular mitral
o aòrtica que els obesos no tractats, i que aquest
risc era més elevat si el que havien pres era una
associació de dexfenfluramina o fenfluramina amb

fentermina.3  En el segon, sobre més de 9.000 pa-
cients tractats amb dexfenfluramina, fenfluramina o
fentermina, i 9.281 obesos no tractats, s�hi va trobar
que la incidència de valvulopatia cardíaca (sobretot
regurgitació aòrtica) va ser de 7,1 per 10.000
pacients entre els que havien pres fenfluramina o
dexfenfluramina durant menys de 4 mesos i de 35
per 10.000 pacients entre els tractats durant 4 mesos
o més.4  Al tercer, un assaig clínic controlat amb
placebo, amb 366 tractats amb dexfenfluramina i 352
amb una formulació de dexfenfluramina d�alliberació
retardada durant només 2,5 mesos, s�hi va obser-
var un petit increment de la prevalença de regur-
gitació mitral o aòrtica en pacients tractats amb dex-
fenfluramina, respecte als que van rebre placebo.5

Els mateixos autors consideren que l�escassa durada
del tractament explicaria aquest risc més baix.

Les autoritats sanitàries espanyoles encara no han
donat cap indicació sobre el seguiment que cal
fer de les persones que havien pres aquests fàr-
macs, en particular les que els varen prendre
durant un període prolongat o a dosis elevades. A
falta d�orientacions oficials, semblen adequades
les recomanacions del Departament de Salut nord-
americà, de l�Agència Francesa del Medicament i
d�altres,6 en el sentit de fer una història clínica
acurada i auscultació de les persones exposades,
i realitzar un ecocardiograma en les que presentin
signes o símptomes suggestius de valvulopatia o
d�insuficiència cardíaca, o risc d�endocarditis
bacteriana.7,8  La presència d�aquestes lesions obli-
garia a donar profilaxi antibiòtica en certes situa-
cions de risc, com manipulacions odontològiques
o altres.



El passat mes d�octubre es va autoritzar la comer-
cialització a Espanya del sildenafil (Viagra

®
) per al

tractament de la disfunció erèctil. Atès que es pot
administrar per via oral, el sildenafil ha suposat una
innovació en el tractament d�aquest trastorn i ha
despertat molta expectació de la premsa científica
i dels mitjans de comunicació.

En resposta a l�estímul sexual, s�allibera òxid nítric,
el qual estimula la formació de GMPc i produeix
relaxació de la musculatura llisa del cos cavernós
(necessària per a una erecció normal). El sildenafil
és un inhibidor selectiu de la 5-fosfodiesterasa,
isoenzim predominant del cos cavernós que
metabolitza el GMPc. En inhibir de manera selec-
tiva el catabolisme del GMPc en les cèl·lules mus-
culars llises del cos cavernós, restaura la resposta
erèctil natural a l�estímul sexual i no produeix
erecció en absència d�aquesta estimulació.1

En assaigs clínics comparatius amb placebo, el
sildenafil s�ha mostrat eficaç en un 70-90% dels
homes amb disfunció erèctil de causa orgànica o
psicògena, i en prop d�un 50% dels pacients diabè-
tics o prostatectomitzats. Els efectes indesitjats
descrits en aquests assaigs han estat cefalea
(16%), sufocació (11%), dispèpsia (7%), rinitis (4%)
i alteracions de la visió (3%). No s�han descrit ca-
sos de dolor ni de priapisme.2,3

L�efecte indesitjat més important és el risc d�hipo-
tensió greu en els pacients tractats amb nitrats, i
per això el seu ús està contraindicat en aquests
pacients. En els primers 6 mesos de comercia-
lització als Estats Units, s�han notificat alguns ca-
sos de mort, la majoria en pacients amb factors de
risc cardiovasculars o que rebien nitrats.4  També
s�han descrit dos casos d�arítmia ventricular en
pacients amb antecedent d�infart de miocardi5  i un
cas mortal d�hemorràgia pulmonar en un pacient
amb pneumopatia intersticial i angina tractat amb
nitrats, diltiazem i àcid acetilsalicílic.6

Les recomanacions de la Societat Nord-america-
na de Cardiologia sobre l�ús de sildenafil en pa-
cients de risc cardiovascular insisteixen en la
contraindicació absoluta d�administrar el fàrmac als
pacients tractats amb nitrats i la precaució en
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prescriure�l a pacients amb isquèmia coronària o
insuficiència cardíaca, tractats amb antihiper-
tensius o amb fàrmacs que allarguen l�eliminació
del sildenafil. En cas que un pacient experimenti
un quadre d�hipotensió greu, el tractament consis-
teix en administrar líquids per via intravenosa.7  El
tractament d�un pacient amb un infart de miocardi
ha de ser l�habitual, excepte que els nitrats hi estan
contraindicats.8

Es recomana també valorar l�estat cardiovascular
del pacient, per tal d�identificar el possible risc
associat a la mateixa activitat sexual. També cal
prescriure�l amb precaució a pacients amb defor-
mitats anatòmiques del penis (com angulació,
fibrosi cavernosa o malaltia de Peyronie) o a pacients
que presentin altres condicions que predisposin al
priapisme (com mieloma múltiple o leucèmia). No
es recomana el seu ús combinat amb altres
tractaments farmacològics per a la disfunció
erèctil i cal prescriure�l amb precaució a pacients
amb trastorns hemorràgics o amb úlcera pèptica
activa, i en cas de retinitis pigmentosa (dèficit
genètic de la fosfodiesterasa retiniana), perquè no
hi ha dades sobre l�ús de sildenafil en aquests
pacients. Per tal de conèixer millor la relació dosi/
resposta, els seus efectes indesitjats i les seves
contraindicacions, cal estar atent a la possible
aparició de problemes i notificar-los.
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L�acarbosa (Glucobay
®
, Glumida

®
) és un oligosacàrid

que inhibeix les α-glucosidases intestinals responsa-
bles de la digestió dels hidrats de carboni a mono-
sacàrids absorbibles. Per aquest mecanisme, retarda
l�absorció postprandial de la glucosa. S�utilitza en el
tractament coadjuvant de la diabetis, associada amb
tractament dietètic i, eventualment, farmacològic.1

Els seus efectes indesitjats més freqüents són digestius:
flatulència, diarrea, distensió i dolor abdominal, en la
majoria dels casos com a conseqüència de l�increment
de la producció intestinal de gasos, a causa de la
fermentació dels hidrats de carboni no absorbits. La
seva freqüència i intensitat durant les primeres setmanes
de tractament tenen relació amb la dosi administrada i
poden condicionar que els pacients suspenguin el
tractament. De manera ocasional s�han descrit cefa-
lea, mareig, hipoglucèmia i, més rarament, erupcions
cutànies i pruïja.2

Ocasionalment s�han observat augments dels enzims
hepàtics en alguns pacients tractats amb acarbosa,3, 4  i
recentment s�han descrit sis casos d�hepatitis aguda,
en dones d�entre 40 i 65 anys que van presentar hepa-
titis clínica 2 mesos després d�haver iniciat el tractament
amb dosis altes d�acarbosa (la majoria amb 300 mg al

Acarbosa i hepatotoxicitat

La publicació d�un assaig clínic en el qual els pacients
tractats amb selegilina i levodopa presentaven un
increment d�un 55% de la mortalitat, en comparació dels
tractats només amb levodopa, va generar dubtes so-
bre la seva seguretat (vegeu Butll Groc 1996;9:10-2).1

Una anàlisi més detallada de les dades de l�estudi que
va motivar la polèmica va mostrar que l�augment de la
mortalitat associada a l�ús de selegilina era menor del
que s�havia suggerit.2  Després d�ampliar el període de
seguiment a 6,8 anys, l�increment de la mortalitat entre
els pacients tractats amb selegilina i levodopa es va
situar en un 35% més que els tractats amb levodopa
sola. Les taxes de mortalitat específica van mostrar
només un excés de morts per malaltia de Parkinson i
l�única troballa va ser un nombre més alt de demències
i caigudes en el grup tractat amb selegilina. Malgrat
això, no s�han pogut esbrinar les causes concretes de
l�augment de la mortalitat i, ateses algunes limitacions
de l�estudi, alguns autors en posen en dubte els
resultats.3, 4

Recentment s�ha publicat un estudi observacional d�una
cohort de 12.621 pacients que havien rebut algun
antiparkinsonià.5  S�hi va observar un increment no

dia) i en les quals els paràmetres de laboratori s�havien
normalitzat al cap d�un mes d�haver suspès el trac-
tament.5-8  El mecanisme no es coneix, però en principi
s�ha descartat que pugui ser per hipersensibilitat
al·lèrgica. En conclusió, i malgrat la seva raresa, en els
pacients tractats amb acarbosa cal parar atenció a la
possible aparició d�hepatotoxicitat.
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Selegilina i augment de la mortalitat

significatiu de la mortalitat, d�un 11%, entre els tractats
amb selegilina, associada o no amb levodopa. Aquest
increment va ser més alt en els pacients de menys de
80 anys i en els que prenien selegilina sola.

La revisió de l�assaig clínic original confirma que l�ús de
selegilina s�associa a un augment significatiu de la
mortalitat. Mentre no es disposi de més dades, sembla
prudent evitar l�ús de selegilina com a tractament inicial
de la malaltia de Parkinson i, en cas d�emprar-la en les
fases més avançades, tot i que no es disposa de dades
de seguretat, evitar-ne l�ús en els pacients amb
hipotensió postural, caigudes freqüents, confusió o
demència.
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quests, no inhibirien el metabolisme de substàncies com
la bradicinina, implicades en algunes reaccions adverses
dels IECA com la tos o l�angioedema. No obstant això,
aquestes reaccions també s�han descrit en alguns
pacients tractats amb losartan, tot i que amb menys
freqüència que amb els IECA.

Al nostre centre s�han rebut set notificacions de sospita
de reaccions adverses per valsartan: (1) el cas d�angioe-
dema que es presenta; (2) artritis; (3) alteració de la
visió; (4) epífora; (5) cefalea i epistaxis; (6) astènia,
insomni i dolor d�esquena; i (7) somnolència. També
s�han rebut vuit notificacions d�efectes per losartan, dues
de les quals també descriuen casos d�angioedema.

A la base de dades del SEFV hi ha 20 notificacions
d�efectes indesitjats atribuïts a valsartan. Hi ha dos ca-
sos de tos (Cantàbria i València) i un d�angioedema (el
descrit aquí). Per al losartan hi ha 32 notificacions, en-
tre les quals hi ha 3 casos de tos (Andalusia, Galícia i
València) i 6 d�angioedema (els 2 casos de Catalunya,
2 de Castella-Lleó, un de Galícia i un de Madrid).
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Un cas notificat:
Angioedema per valsartan

Novetats de la Targeta Groga

Figura 1. Nombre mensual de notificacions rebudes entre 1983 i 1997.
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Des de gener fins a setembre de 1998 hem rebut
702 notificacions. Vint-i-tres (3,3%) corresponen a
efectes indesitjats greus o mortals. Fins al 30 de
setembre, el nombre total de casos notificats a
Catalunya era de 10.405. Fins a l�1 d�octubre
d�enguany, el nombre de casos notificats al Siste-
ma Espanyol de Farmacovigilància era de 54.924.
A la figura 1 s�hi pot veure el nombre mensual de
notificacions durant el període 1983-1997 i la seva
evolució durant l�any 1998.

Es tracta d�una pacient de 67 anys, diabètica (tractada
amb gliclazida des de feia 3 mesos) i hipertensa. Per al
tractament de la seva hipertensió es va iniciar valsartan
(80 mg al dia) i vuit dies després va presentar un
angioedema amb afectació de la mucosa oral però sense
edema de glotis. Amb la suspensió del valsartan, l�an-
gioedema va desaparèixer.

El valsartan és el segon antagonista dels receptors de
tipus 1 de l�angiotensina II comercialitzat a Espanya. El
primer va ser el losartan. Els seus efectes indesitjats
més freqüents són mareig i hipotensió ortostàtica. Per
la seva acció selectiva sobre aquests receptors, s�ha
suggerit que aquests fàrmacs podrien tenir un perfil de
reaccions adverses diferent del dels inhibidors de l�enzim
conversor de l�angiotensina (IECA). A diferència d�a-


